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България-София: Софтуерни пакети за управление на полети
2018/S 113-257616

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Авиоотряд 28
129009105
Летище София
София
1540
България
Лице за контакт: Румяна Янкова-Иванова
Телефон:  +359 29425035
Електронна поща: avio28@avio28.com 
Факс:  +359 29459201
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://avio28.com
Адрес на профила на купувача: https://www.avio28.com/pk.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A 319-112, рег. № LZ AOB.

II.1.2) Основен CPV код
48120000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:

mailto:avio28@avio28.com
http://avio28.com
https://www.avio28.com/pk.html
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Предмет на поръчката е ежемесечен абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A
319-112, рег. № LZ AOB, FMGC-THALES, PN:C13043AA03 (обем на разполагаемата памет — 5 МВ) за
самолет Airbus A-319-112, рег. № LZ AOB за период от 4 (четири) години. Техническите спецификации се
съдържат в приложение № 1 към документацията за участие в процедурата. Навигационна база данни
означава запас от авиационни навигационни данни за изпълнение на полети. Навигационната база данни
да е произведена в съответствие с условията, определени от стандарти ED-76/ДО200А и дефинирани в
рамките на условията на EASA за издаване на писмо за приемане (приемливост).

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
48120000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Република България, гр. София, летище София, Авиоотряд 28

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предмет на поръчката е ежемесечен абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A
319-112, рег. № LZ AOB, FMCS/FMGC-THALES, PN:C13043AA03 (обем на разполагаемата памет — 5 МВ)
за самолет Airbus A-319-112, рег. № LZ AOB за период от 4 (четири) години. Техническите спецификации
се съдържат в приложение № 1 към документацията за участие в процедурата. Навигационна база данни
означава запас от авиационни навигационни данни за изпълнение на полети. Навигационната база данни
да е произведена в съответствие с условията, определени от стандарти ED-76/ДО200А и дефинирани
в рамките на условията на EASA за издаване на писмо за приемане (приемливост). При необходимост
по заявка на възложителя изпълнителят осигурява безплатно до 3 еднократни междинни бази данни за
ползване годишно. В случай че безплатните бази данни бъдат изчерпани, възложителят има право да
заяви до 8 еднократни междинни бази данни за целия срок на договора срещу допълнително заплащане,
като цената за 1 еднократна

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Възложителят има право да заяви до 8 (осем) еднократни междинни бази данни за целия срок на
договора срещу допълнително заплащане, като цената за 1 (една) еднократна допълнителна база данни
в този случай е равна на 1/13 от годишния абонамент за съответната година. Прогнозната стойност на
опцията е в размер на 70 000 BGN без ДДС и е включена в общата прогнозна стойност.

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
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IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 083-187640

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2018
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